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 صول وعملکرد فرد سیار و اسکرابا

 

 هستند؟ (Everting suture)های زیر از نوع ایورت یک از بخیهکدام -1
 Purse-string sutureب(  Horizontal Mattressالف( 

 Grey-Turner sutureد(   Connell sutureج( 

اربرد اصلی آنهااا در باشند وکزیرین نمیهای  قادر به نفوذ در بافت  های زیریک از سوزنکدام  -2

 باشد؟اعمال جراحی چشم می
 Cutting Pointب(   Taper pointالف( 

 Side-cuntting needleد(   Blunt pointج( 

 باشد؟های کلرهگزیدین گلوکونات میهای زیر از ویژگییک از عبارتکدام -3
 شود.وسط پوست جذب میب( ت ما با اثر کند است.الطیف االف( محلول وسیع

 د( قابل استفاده برای پرپ ناحیه صورت است. کاهد.ساعت به شدت می 4ج( فلور میکروبی را در 

 ؟نیستها بعد از اسکراب جراحی، کدام مورد صحیح در ارتباط با خشک کردن دست -4
 به طرف آرنج دست را خشک کنید.الف( حوله را بردارید و با یک گوشه آن از نوک انگشتان 

 نج به نوک انگشتان برگشته و با سمت دیگر حوله، دست دیگر را خشک کنید.ب( مجدداً از آر
 تر باشد.تر باشد باید زانوهای خود را خم کنید که در موقع باز کردن بسته همچنان آرنج پایینج( اگر سطح میز پایین

 که قطرات آب دست شما روی میز نچکد.د( طوری الیه داخلی بسته را باز کنید 

 ر آوردن گان، دستکش و ماسک پس از جراحی به چه صورت باید باشد؟ترتیب د -5
 شود.های آلوده و سپس گان و ماسک در آورده میالف( ابتدا دستکش

 شود.ها و پس از آن گان در آورده میب( ابتدا ماسک سپس دستکش
 شود.نتهای عمل جراحی در آورده میج( گان همیشه قبل از دستکش و در ا

 شود.ها سپس ماسک و پس از آن گان در آورده میتکشد( ابتدا دس

 های جنرال بزرگساالن کدام است؟میزان استاندارد دما و رطوبت اتاق عمل در اتاق عمل -6
 %55تا  25درجه ـ رطوبت بین  27تا  19الف( دمای مناسب 
 %60تا  30رطوبت بین درجه ـ  23تا  20ب( دمای مناسب 

 %65تا  40درجه ـ رطوبت بین  22تا  18( دمای مناسب ج
 %60تا  35درجه ـ رطوبت بین  25تا  20د( دمای مناسب 

زا در اتاااق عماال های بیماااریبهترین شیوه ضدعفونی و استریلیزاسیون ابزار آلوده به پریون  -7

 باشد؟یک از موارد ذیل میکدام
 ـ اتوکالوب( فرمالدئید  ن تبخیر شدهیی ـ پراکسید هیدروژهای قلیاالف( محلول

 د( گلوتارآلدئید ـ گرمای خشک ج( گلوتارآلدئید ـ گاز اتیلن اکساید

 تر است؟در ضدعفونی هوای اتاق عمل کدام روش مؤثرتر و مقبول -8
 د( اشعه ایکس ج( فیلتر هوا و تهویه ب( یو ـ وی الف( ازن
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 تر است؟آگاهانه، کدام عبارت صحیح در ارتباط با اخذ رضایت -9
 های جایگزین توضیح داده شوند.است روش جراحی و یا درمانی و درمانالف( بهتر 

 ب( عوارض احتمالی باید توضیح داده شوند.
 ی بیماران برای اخذ رضایت داد.ج( براساس یک چک لیست باید اطالعات معین و دقیقی به همه

 یت بگیرد.بل از بیهوشی، از بیمار رضاد( متخصص بیهوشی موظف است ق

 ؟باشدنمییک از موارد زیر، نیازی به ارائه گزارش وقایع ورت مواجهه با کدامدر ص -10
 ب( خطاهای دارویی  الف( سقوط از تخت جراحی

 د( سوختگی قدیمی روی بدن بیمار ج( رفتار تهاجمی یکی از همکاران

 صحیح است؟ PDS (polydioxanone)کدام عبارت در خصوص سوچور  -11
 شود.رض شش ماه جذب میای و در عالف( تک رشته
 شود.ای است و در عرض شش ماه جذب میب( چند رشته
 شود.روز جذب می 110تا  90ای است و در عرض ج( تک رشته
 شود.روز جذب می 70تا  56ای است و در عرض د( چند رشته

 ؟شوندنمیتولید  (color code)نگی جهانی یک از سوچرهای زیر مطابق کد رکدام -12
 Ethiloneد(  Poly glacitn 910ج(  Ethibandب(  Nyloneالف( 

 مناسب است؟ (retention suture)های احتباسی یک از سوچرها برای بخیهکدام -13
 استر، پلیPDSب( نایلون،  استرالف( نایلون، مونوکریل، پلی

 ، سیمPDSد( سیلک، نایلون،  استر، سیمج( سیلک، نایلون، پلی

 باشد؟های سوچر صحیح میر در مورد ویژگیکدام عبارت زی -14
 تر گره زد.توان آن را مطمئنالف( هر چه ماندگاری نخ بیشتر باشد، می

 شود.ب( به قابلیت کشش نخ، قدرت کشش گفته می
 تر است.ج( هر چه ماندگاری نخ بیشتر باشد، قدرت کشش آن بیش

 شود.از کشیده شدن، کشش گفته میذاتی نخ برای حفظ طول و شکل اولیه بعد وانایی د( به ت

فاصله ایمن الکتروکوتری از ماشین بیهوشی و سایر منابع اکسیژن متصل به بیمار چقدر باید  -15

 باشد؟
 مترسانتی 150ب( حداقل   مترسانتی 100الف( 

 له اهمیت ندارد.پوالر حفظ فاصد( در روش بای  مترسانتی 60ج( 

وع جراحی، فاارد اسااکراب درخواساات چهارپایااه جهاات پس از گذشت یک ساعت از شر  -16

 کند، کدام گزینه در این خصوص صحیح است؟نشستن می
 الف( چنانچه از میز استریل دور نشود، بالمانع است.

 تواند جای خود را به فرد دیگری بدهد.ب( اجازه نشستن ندارد و می
 ارپایه اشکالی ندارد.ه زدن روی چه ج( در حد تکی
 تواند روی چهارپایه بنشیند.مدت کوتاهی می د( فقط برای
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 شود؟در طول یک پروسیجر جراحی مرکز فیلد استریل کجا محسوب می -17
  الف( موضع جراحی

 ب( محل ایستادن جراح
  ج( محل قرار گرفتن میز استریل جراحی

 شود.حی و میز استریل میای که شامل بیمار، تیم جراد( دایره

 ؟نیستیک از نواحی اتاق عمل الزامی پوشش سر در کدام -18
 ب( کریدورها، رختکن و انبار  الف( رختکنو انبار

 د( در تمامی نواحی الزامی است. ج( رختکن و کریدورهای مرتبط با منطقه نامحدود

 چیست؟ Plate Benderکاربرد ابزار  -19
 لیت از بدنپلیت هنگام خارج کردن پدهی مختصر به الف( شکل
 به پلیت متناسب با استخواندهی ب( شکل

 ج( خم کردن پلیت و چیدن آن متناسب با اندازه استخوان
 دهی آن برای سازگاری با استخواند( خم کردن پلیت و شکل

 نام ابزار توصیف شده زیر کدام است؟ -20

 های قوی و صاف، با یک منفذ هاللی شکلی آروارههای انگشتی، دارادار با حلقه»نوعی وسیله قفل

هااا از هاام دور و وقتاای باااز شااود، آروارهگردد. وقتی وسیله قفل میکه به یک نوک صاف ختم می

 گردند.«ها به هم نزدیک میشود، آروارهمی
 Scalp Clip Applierب(  Aneurysim Clip Applierالف( 

 Scalp Clip Gunد(   Reney Clipج( 

 اتولوژیک، کدام ابزار کاربرد دارد؟های کوچک رحمی برای مطالعات پجهت تهیه نمونه -21
 Biobsy Forcepsب(   Gaylor Pounchالف( 

 Morcellatorد(  Uterin Biosbsy Forcepsج( 

بندی جاازک کاادام دسااته از اباازار جراحاای دسااته (Otis Urethrotome)اورتروتوم اتیس  -22

 شوند؟می
 کنندهب( نمایان نندهکننده و متسعکالف( نمایان

 دهندهکننده و برشد( متسع  ندهکنج( متسع

گیری ساااختارهای چشاام، چنااد در اناادازه (castrogijo caliper)دقت کالیپر کاستروویجو  -23

 متر است؟میلی
 25د(  20ج(  15ب(  10الف( 

 دارد؟ ه کاربردیچیست و چ (Gelfom Mesher)های ظاهری ابزار ژلفوم مشر ویژگی -24
 ی کاری دارای صفحات مسطح جهت برش ژلفوم به مربعات کوچکهای انگشتی و انتهاالف( حلقه

 ب( دارای سر استیل ضد زنگ با سطوح صاف با اتصال به یک دسته آلومینیومی جهت بریدن ژلفوم
 ج( یک جسم مستطیلی شکل با یک کانال میانی جهت فشرده کردن ژلفوم

moshaveranetahsili.ir 
مشاوران تحصیلی

moshaveranetahsili.ir 
مشاوران تحصیلی



 ح جهت متراکم کردن ژلفومشتی و انتهای کاری با صفحات مسطهای انگو حلقهی بلند د( تنه

های پوستی، کدام عبارت در مورد پرپ کااردن نااواحی در مجروح با استومای شکمی و زخم  -25

 جراحی آلوده درست است؟
  شود.الف( پرپ ناحیه ناف بعد از بقیه نواحی انجام می

 شود.استفاده می ب( برای پک کردن استوما از گاز ساده
 شوند.، آلوده محسوب نمیها و زخم پوستج( درون سینوس

 اند.د( استوماهای روده به دلیل فلور روده آلوده

کننده جهت پرپ پوست محل جراحاای درساات های ضدعفونیکدام عبارت در مورد محلول  -26

 است؟
 شود.الف( کلروهگزین گلوکونات توسط پوست و غشای مخاطی جذب نمی

 ستشو است.درصد محلول مناسبی برای ش 90یدوفور با الکل  (ب
 ج( پاراکلرومتاکسیلنول با خاصیت ضد میکروبی، محلول مناسبی برای پرپ پوست، چشم و گوش است.

 توان از تریکلوزان در پرپ ناحیه صورت و درون چشم استفاده کرد.د( می

ا را خصوص بکارگیری ایماان اتوکالوهاا یک از اقدامات زیر در کدام  CSSDبه عنوان مسئول    -27

 ؟نیددانمیمناسب 
 الف( درب اتوکالوها بایستی فقط زمانی باز شود که درجه فشار روی صفر باشد.

 ب( مجاری و درزهای داخلی دستگاه بایستی به صورت ماهانه و با فشار آب تمیز شوند.
 .ج( هیچگاه نباید وسایل حساس به گرما را داخل اتوکالو قرار داد

 در آورده شده و تمیز شوند. دار اتوکالو هر روز بایستیهای صافید( صفحه

در خصوص استریلیزاسیون ابزار استفاده شده در جراحی بیماران مبتال به کروتزفلاادجاکوب   -28

 است؟ نادرستکدام گزینه 
تریلیزاسیون بخـار بـه مـدت دقیقه در دمای اتاق، روش اس  60ورسازی ابزار در محلول بلیچ به مدتالف( پس از غوطه

 رود.گراد بکار میدرجه سانتی 132ی حداقل یک ساعت در دما
دقیقه، ابزار داخل اتوکالو پیش خالء به مـدت یـک سـاعت در   30ورسازی در محلول بلیچ به مدت  ب( پس از غوطه

 شوند.گراد استریل میدرجه سانتی 134دمای  
ین تـا زمـان بنـابراشـوند  های حـذف و پاکسـازی مقـاوم میه روشج( اجرام پریونی در صورت خشک شدن نسبت ب

 زدایی و پاکسازی، ابزار بایستی مرطوب نگه داشته شوند.آلودگی
ها و ای، بایسـتی شـانها با شستشو و اتوکشی، در صـورت اسـتفاده از البسـه پارچـهد( به دلیل غیرفعال نشدن پریون

 د.ای بعد از عمل سوزانده شونهای پارچهگان

 :بجزباشند، ایی در استریل کردن وسایل میهای شیمیهمه موارد زیر از معایب محلول -29
  هاالف( ایجاد رسوب بر روی لنز آندوسکوپ

 ب( نیاز به زمان طوالنی جهت استریل کردن وسایل
 ج( عدم امکان نگهداری وسایل استریل شده در انبار به مدت طوالنی
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 ل شدنآب مقطر استریل پس از استرید( نیاز به آبکشی وسایل با 

 ، کدام روش مناسب است؟Tyvekهای ریل کردن اقالم پک شده با کیسهبرای است -30
 د( اتوکالو پیش خالء ج( پراکسید هیدروژن ب( گاز اتیلن اکساید الف( گاز اوزون

 یک از مفاهیم زیر در سالمندی است؟بیانگر کدام Wear-and-Tearتئوری  -31
  دانش و تجربه باالغ فکری، الف( بلو

 راقبتی برای سالمندان در جراحیب( طراحی برنامه م
 ج( تأثیر شرایط فرهنگی بر پیامدهای پس از جراحی

 د( کاهش توانایی بدن در حفظ تعادل و هوموستاز در افراد سالمند

..... در ...........  ANAو    AORNقالب استانداردهای پرستاری جراحی تأییااد شااده توساا     -32

........ است که ابزاری برای تجزیااه و تحلیاال و تفساایر است و شامل سه مؤلفه .........بیان شده  

 کنند.های پرستاری در حوزه جراحی فراهم میمراقبت
 الف( کیفیت مراقبت از بیمار ـ ساختار، فرآیند و بازده

 ریزی و اجراب( کیفیت مراقبت از بیمار ـ ساختار، طرح
 وه بیمار ـ تشخیص، فرآیند و بازدهاقعی و بالقج( مشکالت و

 ریزی و اجراد( مشکالت واقعی و بالقوه بیمار ـ تشخیص، طرح

الکل دهیدراته در ضایعات وریدی به عنوان یک................. کاربرد داشااته و در گااروه مااواد   -33

 گیرد.هموستاتیک به روش ................ قرار می
 بولیزاسیون ـ کم فشارب( آم  ـ پر فشار الف( آمبولیزاسیون

 کننده ـ پر فشارد( منقبض  کننده ـ کم فشارقضج( منب

 های اتاق عمل در بین اعمال جراحی نیاز به پاکسازی دارد؟یک از قسمتکدام -34
 هامتر یا کمی بیشتر در اطراف موضع جراحی همراه با زیرپایی 1الف( کف اتاق به قطر 

 هایرپاییدر اطراف موضع جراحی همراه با زمتر  3به قطر  ب( کف اتاق عمل
 ج( کف اتاق عمل به قطر یک متر همراه با دیوارها

 هاد( کف اتاق عمل به طور کامل همراه با زیرپایی

 درصد به فرمالدئید چیست؟ 2/0دلیل اصلی اضافه کردن نیتریت سدیم  -35
 گیری از خوردگی فلزاتب( جلو الف( کاهش اثرات کارسینوژنیک فرمالدئید

 د( جلوگیری از تحریک مخاط چشم فرمالدئید ج( افزایش اثربخشی محلول

یک از مواد هموستاتیک زیر، بااه عنااوان عاماال اسااکلروزینک جهاات پلااورودزیس در کدام  -36

 رود؟پنوموتوراکس به کار می
 های زئولیتد( مهره ج( کائولین ب( تانیک اسید الف( مونسل
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 اخلی و جراحی دهای بیماری

 

 شود؟ری دیده میدر کدام بیما Joundicعالمت  -37
 د( هیپوتیروئیدیسم ج( پانکراتیت ب( هپاتیت الف( هیپرپاراتیروئیدی

 باشد؟یک از موارد زیر جزک عوارض تزریق انسولین میکدام -38
 د( درموپاتی ج( نوروپاتی ب( آریتمی الف( هایپرگلیسمی

 مفصلی کدام است؟ های دژنراتیون از بیماریم ترین بیماری مزشایع  -39
 د( آوسکوالر نکروزیس ج( استئوآرتریت ب( آرتریت روماتوئید ( نقرسالف

 ثر است؟کدام آنزیم در فعالیت کبد مؤ -40
 G6PDب(   الف( گلوکرونیل ترانسفراز

 تریپسینآنتی 1د(   Iج( آنژیوتانسین 

 شود؟خیم غالف عصبی محسوب میوشخیک از موارد زیر جزک تومورهای کدام -41
 د( گلیوما ج( شوانوما ب( نورو فیبروما الف( مننژیوما

 توان باشد؟ای میاز عالئم چه عارضه (Battle’s sign)نشانه باتل  -42
 ب( شکستگی کف جمجمه  الف( پارگی شریان کاروتید

 د( پارگی نسج مغز  ج( تومور عصب بینایی

 باشد؟خیم تیروئید میتومور خوش یک از موارد زیرکدام -43
 د( اناپالستیک ج( لنفوما ب( مدوالری الف( پاپیلری

 عامل بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در سیستم عصبی کدام است؟ -44
 های استیل کولینب( بلوک گیرنده 4الف( وجود ژن اتوزومی در کروموزوم 

 یه مغز میانیحد( در ژنراسیون نا ج( تحلیل غالف میلین ماده سفید

 د بزاقی کدام است؟ترین بیماری التهابی غدشایع  -45
 د( پاروتیت ج( آدنوئیت ب( پریودنتیت الف( ژنژویت

 شود؟در اختالل کدام سیستم دیده می  Acitisعالمت -46
 د( التهاب معده ج( زخم دوازدهه ب( پر فشاری ورید پورت الف( سیروز کبد

 کدام است؟ lens dislocationترین عامل بروز مهم -47
 د( تومور جسم مژگانی ج( تروما ل متابولیکیب( اختال الف( افزایش سن

 شود؟نامیده می Osteochondrtisکدام عارضه استخوانی  -48
 د( التهاب  ج( عفونت ب( تومور بدخیم الف( انفارکتوس

با سرفه، عطسااه و   بیماری با شکایت درد پلورتیک توام با حرکات تنفسی و بدتر شدن درد  -49

 کدام بیماری برای ایشان محتمل است؟تنفس عمیق مراجعه نموده است. 
 د( پلورزی ج( برونشیت ب( آمفیزیم الف( آمپیم
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 در کدام مرحله از بیماری مزمن کلیه قرار دارد؟ > GFR 15بیماری با  -50
 د( دوم ج( چهارم ب( اول الف( سوم

 باشد؟مییک م نفروتیک کداموه سندرب ترین عالمت بیماران مبتالشاخص -51
 د( پروتئینوری ج( هیپولیپیدمی ب( هیپوآلبومینی لسترولمیالف( هیپرک

 باشد؟یک از عبارات زیر میترین روش ترمیم دریچه قلبی کداممتداول -52
 د( کوردوپالستی ج( والووپالستی ب( آنولوپالستی الف( کومیشوروتومی

 ند دارو است؟عامل بیماری به چ هایمونی، مقاوم بودن پاتوژننومشخصه اصلی کدام نوع پ -53
 ب( ناشی از ونتیالتور  الف( اکتسابی از جامعه

 های بهداشتید( ناشی از مراقبت  ج( بیمارستانی

 یک از انواع فارنژیت را گلودرد روحانیون گویند؟کدام -54
 د( حاد ج( گرانولر ب( هیپرتروفیک الف( آتروفیک

یک درصد سطح بدن کدام  30ز  ی گوارشی در بیماری با سوختگی بیش اروز خونریزب  عامل  -55

 باشد؟می
 ب( ترشح هورمون کاتیکول آمین  الف( نکروز بافتی معده

 د( اختالل در پاسخ ایمنی بافتی  ج( هیپوکلسمی

 یک از عوارض زیر احتمال وقوع بیشتری دارند؟در هیپرتانسیون پورت کدام -56
 رفوره شدن دئودنومب( پ  روده ادالف( انسد

 د( خونریزی وریدهای واریسی مری  ج( زخم اثنی عشر

بیانگر کدام   PCO2و افزایش    PHدر بررسی گازهای خون شریانی بیماری مشاهده کاهش    -57

 اختالل است؟
 د( اسیدوز متابولیک ج( آلکالوز متابولیک ب( آلکالوز تنفسی الف( اسیدوز تنفسی

 گردد؟یابتیک میوز دکدام عامل موجب کتواسید -58
 هاب( افزایش قند در بافت سولینمصرف بیش از حد ان الف(

 د( کاهش شدید انسولین ج( نقص در فاکتور آزادکننده انسولین

 ؟شودنمیم زولینجر ا الیسون کدام یافته مشاهده ودر بیمار مبتال به سندر -59
 های صفراویب( رسوب نمک هالف( افزایش فعالیت لیپاز رود

 کاهش جذب آب و نمک د( ج( کاهش هضم و جذب چربی

 شود؟یک از اختالالت متابولیکی زیر در بیماران مبتال به پانکراتیت مشاهده میکدام -60
 د( هایپرکلسمی ج( هیپوآلبینومی ب( هایپرولمی الف( هیپوگلیسمی
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 های مختلف تکنولوژی جراحی در جراحی

 

 شود؟یوسیجرهای کم تهاجمی قلب از کدام برش بیشتر استفاده م پردر  -61
 Paramedian thoracotomyب(  Translateral bilateral thoracotomyالف( 

 Antero/Postero lateral thoracotomyد(  Median stemotomyج( 

 پاس قلبی ریوی چیست؟در طی بای (Bycaval)منظور از کانوالسیون بایکاوال  -62
 ف( وارد کردن دو کانول وریدی در ورید اجوف تحتانیال

 وارد کردن یک کانول دو شاخه، یکی داخل ورید اجوف فوقانی و یکی ورید اجوف تحتانی ب(
 ج( وارد کردن یک کانول دو شاخه داخل دهلیز راست

 د( وارد کردن دو کانول وریدی داخل ورید اجوف فوقانی و تحتانی

 کدام گزینه صحیح است؟ (Raytee spong)ک تدر مورد اسپانج ری -63
 رود و قابل شمارش است.یچه در حال تعمیر به کار میالف( داخل در

 رود و غیرقابل شمارش است.ب( داخل دریچه در حال تعمیر به کار می
 ج( زیر دریچه در حال تعمیر به کار می رود و قابل شمارش است.

 ود و غیرقابل شمارش است.رد( زیر دریچه در حال تعمیر به کار می

 م کامپارتمنت چیست؟وگیری از ایسکمی حاد در سندردرمان انتخابی برای جلو -64
 Fasciotomyب(   Strippingالف( 

 Fasciotomy & strippingد(  Stripping & vascular shuntج( 

 در مورد جراحی آمبولکتومی ریوی کدام گزینه صحیح است؟ -65
 ر استنت وجود دارد.ب( نیاز به اندووسکوال پاس ریوی وجود دارد.میا و بایترالف( نیاز به هیپو

 د( نیاز به فیلترهای تیتانیومی وجود دارد. ج( نیاز به اندووسکوالر فیلتر وجود دارد.

 شود؟های نخاع گردنی از کدام وسیله استفاده میجهت ثابت کردن سر و گردن در جراحی -66
 Overheadب(  Steriotactic equipmentالف( 

 Mayfield headrestد(   Wada headrestج( 

 در جراحی کرانیوتومی چیست؟ Midas Rexهای مهم دریل از ویژگی -67
 Bone dissectingب(  الف( ساکشن و شستشو همزمان با دریل

 د( کنترل دستی  ج( ایجاد بورهول

 ی زیر کاربرد دارد؟هایک از جراحیبرش کوچک محل اصلی روی اسکال در کدام -68
 (Ptrional)تریونال کرانیوتومی ب(   الف( اینتراکرانیال آنوریسم

 د( تعبیه شانت ونتریکولوپریتونیال  ج( کرانیوتومی

 گیرد؟های زیر با حداکثر قدرت و فشار انجام مییک از پلیتفیکساسیون با استفاده از کدام -69
 Egger Plateب(   Sherman Plateالف( 

 Concave Plateد(  Compression Plate ج(
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خیم یا بدخیم دیستال فمور و پروکساایمال تیبیااا  حااول عات عودکننده خوشدر درمان ضای  -70

 شود؟مفصل زانو( از کدام پروسیجر استفاده می
 Intramedolary Fixationب(   Arthrodesisالف( 

 Reconstraction Procedureد(   Dislocationج( 

یک از های سیلیکونی، کاادامهای ارتوپدی پس از باز کردن بسته استریل ایمپلنتحیرادر ج  -71

 موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد؟
 ب( باید در یک ظرف پالستیکی قرار داده شود. الف( همیشه باید مستقیماً به جراح تحویل داده شود.

 تریل قرار داده شود.اسد( باید روی پارچه  ج( باید در یک ظرف فلزی قرار داده شود.

 ایف فرد اسکراب حین جراحی آرتروسکوپی است؟یک از موارد زیر از وظکدام -72
 الف( بررسی و اتصال منبع نور سرد به برق

 هاها و پورتب( بررسی باز بودن مسیر ورود و خروج سه راهی
 ج( تنظیم ارتفاع مناسب برای مایع شستشو

 مفصلی د( آویزان کردن مایع شستشو باال

تفاده موضعی از ید حساسیت دارند، جهاات در بیماران کاندید جراحی چشم که نسبت به اس  -73

 شود؟پرپ از چه محلولی استفاده می
 درصد 25/0ب( کلروهگزیدین   الف( هگزاکلروفن

 BSSدرصد در  5/0د( پوویدین آیوداین  درصد 5/0ج( پوویدین آیوداین 

 گردد؟د فیکس میخوقرنیه پیوندی چگونه در محل  -74
 به صورت پیوسته  فقط 10-0الف( با سوچور غیرقابل جذف 

 به صورت پیوسته 8-0ب( با سوچور قابل جذب 
  به صورت منقطع 8-0ج( با سوچور قابل جذب 

 به صورت پیوسته یا منقطع 10-0د( با سوچور غیرقابل جذب 

 باشد؟ین سیستوسکوپی میح کدام مورد زیر از دالیل ضرورت وجود تجهیزات ایریگیشن -75
 م کردن دید اورولوژیستب( فراه  الف( سرد کردن محیط
 د( جلوگیری از صدمه بافت مثانه  ج( تخلیه ادرار از مثانه

 نامیم؟ایجاد برش در پارانشیم کلیه و درون لگنچه را به ترتیب چه می -76
 ب( یورتروستومی ـ سیستوستومی الف( نفروستومی ـ پیلوستومی

 د( پیلوستومی ـ سیستوستومی روستومی ـ یورتروستومینفج( 

شااده   TURدر بیمار تحت عمل جراحی پروستاتکتومی ترانس اورترال که دچااار سااندروم    -77

 ؟رودنمیاست، کدام عالمت انتظار 
 د( تاکیکاردی ج( اختالالت بینایی ب( تهوع و استفراغ الف( آشفتگی روانی

مایع خون و یا چرک درون کولدوساک بهترین محل برای   وندر کولدوسنتر جهت آسپیراسی  -78

 رود سوزن، چه قسمتی از فورنیکس است؟و

moshaveranetahsili.ir 
مشاوران تحصیلی

moshaveranetahsili.ir 
مشاوران تحصیلی



 د( سانترال ج( لترال ب( خلف الف( قدام

 تر است؟صحیح D&Cکدام عبارت در مورد عمل جراحی  -79
 شود.ب( جهت اهداف درمانی انجام می شود.الف( جهت اهداف تشخیصی انجام می

 ندومتر کاربرد دارد.د( برای درمان سرطان آ شود.راحی ژینکولوژی محسوب میج ترینج( رایج

 شود؟در بیمار مبتال به کارسینوم مهاجم و پایدار لگن کدام عمل جراحی توصیه می -80
 ب( هیسترکتومی رادیکال  الف( هیسترکتومی توتال

 د( آمبولیزه کردن شریان رحمی  ج( اگزنتریشن لگنی

 ری برای کاربرد کاتترهای حالب کدام عبارت درست است؟گیدر تصمیم -81
 الف( بزرگترین سایز سرویستل برای تسهیل در خروج سنگ کاربرد دارد.

 ب( کاربرد سر آکورن یا هرمی مانند نوع ویستیل رایج است.
 ج( سر راند برای یورتروگرام کاربرد دارد.

 رتری دارد.واد( سر خمیده پالسوکی نسبت به سر مستقیم کاربرد دش

پستانی، چندمین برش جراحی بوده و به چااه برش زیر  VATSدر جراحی توراکس به روش    -82

 شود؟منظور زده می
 ب( برش دوم ـ ورود تروکارها الف( برش سوم ـ بیرون آوردن نمونه بافتی

 د( برش چهارم ـ بیرون آوردن نمونه بافتی ج( برش سوم ـ ورود پورت سوم

 :بجزاسیون ریه تمام موارد زیر است، یکهدف از دکورت -83
 ب( تخلیه ریه عملکرد طبیعی ریه الف( بازگرداندن

 د( کنترل عفونت  ج( جلوگیری از دفورمیتی

 در ارتباط با پروسیجر ترمیم تنگی پیلور کدام عبارت صحیح است؟ -84
  ترین علت جراحی در کودکان است.الف( شایع

 ست.ا ب( اولین عالمت آن استفراغ بدبو
 شود.ده میج( جهت جراحی، بیمار به شکل عرضی روی تخت خوابان

 د( عالئم کمبود آهن و سدیم به شدت در کودک مشهود است.

 های ترومایی کدام مورد صحیح است؟جهت انجام اتوترانسفیوژن در آسیب -85
 آوری خون انجام شود.ساعت پس از جمع 2تا  1الف( در فاصله زمانی بین 

 یک استفاده شود.بیوتست از خون همراه با محلول شستشودهنده حاوی آنتیا ب( بهتر
 های احتمالی تزریق خون در این روش، باید وسایل احیا در دسترس باشد.ج( به لحاظ شدت واکنش

 د( در حین اتوترانسفیوژن، فرد اسکراب باید گازها را فشار دهد تا خون اضافی آنها خارج شود.

 یک از پروسیجرهای جراحی است؟ربوط به کدامم  توضیحات زیر -86

دو درپ گردن و اندام، نیاز به برداشت گرافت، احتمال عارضه اختالل در عملکاارد بلااع،   »الزام به

 اندیکاسیون در درمان کارسینوم سلول سنگفرشی.«
 ب( دایسکشن رادیکال گردنی و مندیبولکتومی  الف( الرینژکتومی
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 د( پاروتیدکتومی  تیسج( اوولوپاالتوفارینگوپال

چرخاند و سر تخت را اندکی باال بت از بیماری، او را به پهلو میپرستار ریکاوری در حال مراق -87

های مکرر آب دهان بیمار است. به نظر شما ایاان بیمااار تحاات چااه آورد و نگران قورت دادنمی

 جراحی قرار گرفته است؟
 ب( مندیبولکتومی  الف( آنتروستومی

 د( جراحی اندوسکوپی سینوس  لکتومیسیتانج( 

 ؟باشدنمیجراحی ماستوئیدکتومی کدام عبارت صحیح در ارتباط با  -88
 ب( تنها راه درمان بیماری کلستئاتوم است. الف( اولین انتخاب درمان ماستوئیدیت است.

 شود.ید( از سوزن روزن در این جراحی استفاده م ج( احتمال آسیب به عصب فاشیال وجود دارد.

های جراحاای فااک و صااورت کاادام پلنتبهترین روش برای شستشو و استریلیزاسیون ایم  -89

 است؟
 ب( شستشو با آب مقطر و استریل با اتوکالو الف( شستشو با نرمال سالین و استریل با پالسما
 نتپلد( براساس روش توصیه شده شرکت سازنده ایم ج( شستشو با آب مقطر و استریل با اتیلن اکساید

نجام بیوپسی در اتاااق عماال پااذیرش بیمار با تشخیص توده پستان غیرقابل لمس جهت ا  -90

گیاارد، سااپس بیوپساای بااه وساایله حسی موضعی و در پوزیشن پرون قرار میشود، تحت بیمی

 باشد؟شود، این گزارش مربوط به کدام روش بیوپسی میماموتوم واکیوم گرفته می
 بیوپسی به روش استریوتاکتیک( ب Coreالف( بیوپسی به روش 

 FNAد(  Sentinel nodeج( بیوپسی 

گیاارد و بیمار در چه پوزیشنی قاارار می Laparascopy cholecystectomyدر عمل جراحی  -91

 ایستد؟جراح در حین عمل کدام سمت بیمار می
 ب( ترندلنبرگ با زاویه کم ـ سمت چپ الف( ترندلنبرگ معکوس ـ سمت راست

 د( ترندلنبرگ ـ سمت راست  سمت چپ ـ ج( سوپاین

احی بیوپسی کبااد بااه روش الپاراسااکوپی، بیمااار در کاادام پوزیشاان قاارار بعد از عمل جر  -92

 گیرد؟می
 د( سوپاین ج( پرون ب( ترندلنبرگ معکوس الف( لترال سمت راست

تر بدر طول جراحی هموروئیدکتومی برای لیگاتور کردن پدیکل هموروئید، کدام ناام مناساا   -93

 است؟
 2-0د( سیلک  3-0ه ج( گات ساد 2-0ب( مونوکریل  3-0الف( کرومیک  

 شود؟کدام برش برای انجام جراحی ویپل استفاده می -94
  ب( ساب کوستال راست  الف( فانشتیل
 Rocky-Davisد( انسزیون   ج( پارامدین

ای قابل لمس در داخاال هودکند، در معاینه تبیمار با عالئم انسداد روده به پزشک مراجعه می  -95

داخلی ران به هنگااام چاارخش داخلاای مفصاال هیاا  مشااخص ران به همراه درد بر روی سطح  
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 شود.فتق ............... تشخیص داده می CT-Scanشود، با انجام می
 د( اوبتراتور ج( اشپیگل ب( اینگوینال مستقیم الف( فمورال

 م ناحیه استفاده خواهد شد؟دادر ک Wolfeهای با ضخامت کامل از گرافت -96
 ب( روی مفاصل الف( نقایص بافت نرم صورت

 د( پوشاندن روی محل جایگذاری  ج( پوشاندن زخم عفونی
 

 آناتومی

 

 ای قابل شنیدن است؟صدای دریچه آئورت در کدام فضای بین دنده -97
 د( پنجم سمت چپ ج( پنجم سمت راست ب( دوم سمت چپ الف( دوم سمت راست

 ل دو شاخه شدن آئورت شکمی در محاذات کدام مهره است؟مح -98
 L5د(  L4ج(  L3ب(  L2الف( 

 بالفاصله در پشت سمفیزپوبیس چه عضوی در زن قرار دارد؟ -99
 د( مثانه ج( تخمدان ب( رحم الف( واژن

 ؟گیردنمییک از عضالت زیر از عصب فاسیال عصب کدام  -100
 د( استایلوهیوئید تراسج( م ب( بوکسیناتور الف( پالتیسما

 ها اتصال دارد؟کدام غضروف های صوتی در حنجره بهطناب  -101
 د( اپیگلوت و کریکوئید ج( اپیگلوتوآرریتنوئید ب( تیروئید و اپیگلوت الف( تیروئید و آریتنوئید

 ؟نیستکدام عنصر تشریحی جزک محتویات مثلث کاروتید در گردن   -102
 گواب( عصب   الف( عصب هیپوگلوس

 د( شریان کاروتید مشترک  ج( ورید ژوگوالر خارجی

 مفصل آرنج چه نوع مفصل سینوویالی است؟  -103
 Saddleد(  Ovoidج(  Planarب(  Hingالف( 

 کنند؟گیری میعضالت هیپوتنار در کف دست از کدام عصب، عصب  -104
 د( موسکولوکوتانئوس ج( اولنار ب( رادیال الف( مدیان

 گیرد؟آل فوقانی از کدام شریان منشاک میهتئشریان گلو  -105
 د( اوبتوراتور ج( ایلیاک داخلی ب( ایلیاک خارجی الالف( فمور

 شود؟های آلرژیک میترشحات کدام سلول بافت همبند موجب بروز واکنش  -106
 Myofibroblastد(  Macrophageج(  Eosinophilب(  Mast cellالف( 

... آکسااون و هااای ..............های موضعی، مقابلااه بااا کانالنندهکحسمکانیسم اثر اکثر بی  -107

 باشد.ممانعت از ایجاد پتانسیل عمل می
 د( منیزیومی ج( سدیومی ب( کلسیومی الف( پتاسیومی
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 شود؟درون کدام سلول کبدی ذخیره می Aساز ویتامین پیش  -108
 اید( ستاره ج( کوپفر ب( کالنژیوسیت الف( هپاتوسیت

 

 وشی و احیای قلبی ریوییهب

 

های بیهوشی زیر اجازه تنفس یک از سیستمی استنشاقی، کدامدر تجویز داروهای بیهوش  -109

 دهد؟مجدد کامل گازهای مصرفی را می
 د( سیستم نیمه باز ج( سیستم باز ب( سیستم بسته الف( سیستم نیمه بسته

های زیاار یک از گزینااهامل کاادامشاا   گااذاری تراشااههدف از اجرای مانور سیلیک در لوله  -110

 باشد؟می
 گذاری تراشهب( اصالح میدان دید در لوله شار کاف لوله تراشهالف( کنترل ف

 های گردنید( کنترل دامنه حرکتی مهره  ج( پیشگیری از آسپیراسیون

 یک از اهداف بیهوشی زیر قابل دستیابی است؟های بافتی با کدامکاهش دستکاری  -111
 ب( ایجاد شلی عضالنی کافی رسانی کافیاکسیژنظ الف( حف
 د( حفظ سطح بیهوشی  دردی کافید بیج( ایجا

یک از ترکیبات استنشاقی زیر در حین بیهوشی بیشترین خاصیت شاالی عضااالنی را کدام  -112

 دارد؟
 د( سووفلوران ج( انفلوران ب( دسفلوران ایزوفلورانالف( 

 دهد؟را کاهش می PONV یریک از ترکیبات هوشبری زکدام  -113
 اتیل ـ متیل ـ اتر ب( کلیه ترکیبات  الف( کتامین
 د( تیوپنتال سدیم  ج( پروپوفول

 باشد؟تر میهای عصبی عضالنی زیر طوالنیکنندهیک از بلوکنیمه عمر کدام  -114
 د( روکورونیوم ج( میوا کوریوم ب( پانکرونیوم الف( آتراکوریوم

 باشد.در ماساژ قلبی بزرگساالن ............. می نهعمق فشار قفسه سی  -115
 مترسانتی 6الی  5د(  مترسانتی 5الی  4ج(  مترسانتی 2الی  1ب(  مترسانتی 4الی  3ف( ال

های زیر در یک هیپوکسمیپیشگیری از کدام  AHAطبق آخرین پروتکل احیاک قلبی ریوی    -116

 اولویت درمان قرار دارد؟
 ب( هیپوکسمی ناشی از کم خونی وکسمیکیپالف( هیپوکسمی ه
 د( هیپوکسمی ناشی از رکود ی از مسمومیتج( هیپوکسمی ناش

 باشد؟انرژی مورد نیاز برای دفیبریالسیون با استفاده از دستگاه مونوفازیک چند ژول می  -117
 150ب(   120الف( 

 د( براساس توصیه کارخانه سازنده  360ج( 
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نفاارین دوز اپی م اولیه آسیستول، بعد از دو دقیقه احیاک و دریافت یکیتساله با ر  40آقایی    -118

 در چک بعدی ریتم قابل شوک دارد، اقدام بعدی کدام است؟
 ب( شوک و تجویز آنتی آریتمی نفرینالف( شوک و تکرار اپی

 د( شوک به تنهایی  CPRج( شوک و شروع 

را  (ROSC)گردش خون خودبخودی ت در بیمار تحت پایش همودینامیک تهاجمی، بازگش  -119

 د؟توان تشخیص داچگونه می
 الف( نمایان شدن امواج خودبخودی فشار شریانی در مانیتورینگ در زمان چک کردن

 ب( نمایان شدن امواج خودبخودی فشار شریانی در مانیتورینگ حین فشردن قفسه سینه
 فشردن قفسه سینه ینمتر جیوه حمیلی 60ج( وجود فشار متوسط شریانی بیشتر از 

 متر جیوه در زمان چک کردنمیلی 60ز د( وجود فشار متوسط شریانی بیشتر ا

های جراحی یااا های زیر به دنبال رفلکس واگال ناشی از دستکارییک از انواع شوککدام  -120

 گردد؟صدمات طناب نخاعی ایجاد می
 د( هموراژیک ج( نوروژنیک ب( وازوژنیک الف( کاردیوژنیک
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